
MISSÃO: Promover, através da educação cristã, o desenvolvimento integral do educando, formando cidadãos autônomos, 

comprometidos com o bem-estar da comunidade, da pátria e com Deus.                     

 

Data:04/04/2019 

De: Direção 

Para: Pais e alunos  

Memorando: 024 
 

Queridos Pais e/ou Responsáveis, 
 

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a presença de todos que puderam estar 
no Dia da Educação Adventista e primeira apresentação do Coral no dia 30/03/19. 
Sua presença muito nos honrou. 

• Capacetes: Visando uma melhor organização na rotina dos alunos que 
usam capacetes, seguem algumas instruções. O Colégio disponibilizou até 
então uma prateleira para que os alunos guardassem seus capacetes, 
porém, tem acontecido algumas situações, de perda, troca e 
desaparecimento dos capacetes. Para evitarmos esses desconfortos e 
transtornos, pedimos por gentileza, colocar o nome do aluno no capacete 
e orientem seus filhos que levem seus capacetes para as salas de aula, e 
guardem junto ao seu material, ou se for possível, que os pais ou 
responsáveis que trazem o aluno  para a escola, levem o capacete, e traga 
no horário da saída do aluno. Pedimos a colaboração e agradecemos a 
compreensão desde já. 

• Coral: A escola estará disponibilizando um horário para ensaiar alunos do 
6º ao 9º ano e os pais que por ventura desejarem cantar conosco nas 
apresentações. Não haverá custo e os ensaios serão as quintas-feiras, das 
12h50 às 13h30 

• Lembrando: Estamos em período de Reavaliação (Recuperações). 

• Semana da Saúde - Projeto Vida e Saúde: A Escola Adventista prima pela 
saúde de seus alunos. Dentro do Projeto Vida e Saúde, convidamos uma 
nutricionista que está compartilhando preciosas informações para nosso 
bem-estar, durante toda esta semana. Segue anexo um folder explicativo 
sobre o projeto. 

• Mutirão da Solidariedade: A escola Adventista também é um ponto de 
arrecadação. Se você pode doar um agasalho, sapato, utensílios 
domésticos ou alimentos não perecíveis, mande amanhã 05/04 para a 
escola. Horário de encerramento do expediente na sexta – 17h. 

 

Um abraço, 
A Direção 


